
به او احساس امنيت بدهيد
اهميت ندادن به همس��ر، او را دچار احساس 
عدم امنيت مي كند. ذهن زنان بسيار پيچيده 
اس��ت. آنها حتي به جزئيات كم اهميت فرد 
مورد عالقه خود توجه مي كنند. آنها هر حركت شوهرشان 
را به ويژه در ماه ه��اي اول ازدواج زير نظ��ر دارند چون به 
همسرشان بسيار متعهد هستند. وقتي مردي به زن خود 
كم توجهي كند و خود را صرفاً درگير مس��ائل ضروري يا 
غيرضروري روزمره كند، زن احساس ناامني مي كند؛ حتي 
اگر به شوهرش اعتماد داش��ته باشد، بنابراين به اطمينان 
خاطر نياز دارد تا بداند همسرش هنوز به او توجه مي كند، او 
را دوست دارد و به احساساتش احترام مي گذارد. بي توجهي 
و به شوخي گرفتن حس ناامني او اشتباه بزرگي است كه 
در آينده ممكن است مشكل ساز شود. وقتي با كسي ازدواج 
كرديد، نبايد طوري رفتار كنيدكه شريك زندگي تان تصور 
كند موجود ناخواسته اي در زندگي شماست. بايد به همسر 
خود اطمينان دهيد كه به او وفادار هستيد و انجام اين كار 
هم سخت نيست. وقتي همسرتان از جانب شما احساس 
عدم عالقه يا ناامني كند، سؤال هاي زيادي خواهد پرسيد. 
اين بدان معنا نيست كه او به شما اعتماد ندارد، بلكه حاكي 
از آن است كه فقط به اطمينان و راهي براي برقراري ارتباط 
با شوهرش احتياج دارد. اگر او از شما بپرسد آيا هنوز او را 
دوس��ت داريد؟ يا او را زيبا مي بينيد؟ پس دريغ نكنيد كه 
به او پاسخ دهيد. كاري كنيد احساس كند هنوز او را زيبا 
مي بينيد و نه فقط آن را به كالم بگوييد، بلكه كاري كنيد آن 
را باور كند. به چشمان او بنگريد و با او ارتباط برقرار كنيد و 
به او بگوييد كه او زيباترين زن دنياست. اين رفتار پسنديده 
تمام شك و ترديدهايي كه در ذهنش دارد را از بين مي برد. 

هميشه او را خوشحال كنيد
اگر همسر شما دنبال طال و جواهر نيست، 
براي خوش��حال كردن او هميشه نياز به 
گردنبند مرواريد نداريد! مي توانيد با انجام 
كارهايي بسيار س��اده او را خوش��حال كنيد. نشان دادن 
حركات و رفتارهاي ساده عاش��قانه مي تواند موتور شادي 
رواني و دلگرمي او را روشن كند. اگر تنها روي كارهاي بزرگ 
تمركز كنيد، شايد تصور كند چون احساس گناه مي كنيد، 
آن كارها يا رفتارها را انجام مي دهيد تا كمبودهاي كوچك 
خود را بپوشانيد. يادداشتي برايش بنويسيد مانند »دوستت 
دارم.« درست كردن صبحانه و بيدار كردنش براي خوردن 
آن مي تواند باعث تعجب و خوش��حالي او ش��ود. وقتي از 
محل كار برگشتيد، با بچه ها بازي كنيد. زنان، مرداني كه با 
بچه ها خوش رفتار هستند را دوست دارند. هرگز روز تولد او 
و تاريخ ازدواج تان را فراموش نكنيد تا مبادا بعداً شرمنده يا 
دستپاچه بشويد. كاري كنيد حتي پس از گذشت سال ها، 
تولد او برايش روزي به ياد ماندني باشد. در صورت امكان 
او را با يك كيك كوچك يا يك هديه غافلگير كنيد. روز را با 
او بگذرانيد و اگر درگير كارهاي خودتان هستيد و سرتان 
شلوغ است، برايش وقت بگذاريد و براي چند ساعت هم شده 

صرفاً به او توجه كنيد. 
 او را ببينيد و به او اهميت بدهيد

بقچه عصبانيت را پشت در خانه بگذاريد، 
ولي با هم درد دل كنيد. هر وقت مردان 
در زندگي اوقات س��ختي را پشت س��ر 
مي گذارند، فكر مي كنند با درگير نكردن همسر خود در اين 
مسائل، به آنها لطف مي كنند. اين طرز فكر بسيار نادرست 
است. با مطرح كردن تلخي ها و ناراحتي دروني خودتان كه 
سمي براي رگ هاي قلب تان هم هس��ت، نشان دهيد كه 
شريك زندگي خود را مي بينيد. زنان مي دانند چه زماني 
شوهرشان آشفته اس��ت. پنهان كردن چنين چيزهايي از 
آنها غيرممكن است. شايد برخي از آنها تصور كنند شريك 
زندگي شان به اندازه كافي آنها را شايسته نمي داند تا به او 

كمك كنند. او مي خواهد به شما احساس نزديكي كند، اما نه 
به گونه اي كه اوضاع را بدتر كند. تنها كاري كه او مي خواهد 
آن است كه بخشي از زندگي شما باش��د. زنان گمانه زني 
مي كنند. فرآيند حدس و گمانه زني در آنها اين طور عمل 
مي كند كه وقتي چندين بار از شما بپرسند مشكل چيست 
و هر بار آنها را ناديده بگيريد، نه تنها از جانب شما احساس 
بي توجهي بلكه فكر مي كنند كه مشكل خودشان هستند! 
شما مي توانيد با بازكردن سفره دلتان از اين اتفاق پيشگيري 
كنيد تا از كاه كوه ساخته نشود. انجام آن ساده است. عادات 
بسياري از مردان، عدم پذيرش مس��ئوليت كارهاي خود 
به دليل غرور مردانگي است. مواردي وجود دارد كه مردان، 
همس��ران خود را مقصر مي كنند چون به غرور آنها لطمه 
مي خورد. اين مسئله مي تواند سر هر موضوعي اتفاق بيفتد. 
شما به جاي اينكه مسئوليت اعمال خود را بر عهده بگيريد، 
او را به خاطر قصور يا خطاي خودتان سرزنش مي كنيد. »او 
به من اهميتي نمي دهد كه چرا مشكل دارم«! آيا متوجه 
هستيد اين جمله چقدر اشتباه اس��ت؟ چنانچه خطايي 
مرتكب شديد، اگر مي خواهيد ازدواج خود را نجات دهيد، 
از متهم كردن ديگران به خاطر اش��تباه تان دست برداريد. 
شما مسئول پيامدها و تبعات اعمال خود هستيد، بنابراين 
اولين قدم پذيرفتن مسئوليت است. شما بايد بپذيريد كار 
اشتباه از خود شما سرزده و نه شخص ديگري. وقتي قبول 
كرديد كه مشكل از خودتان بوده، مي توانيد به مرحله بعد 
برويد وگرنه هميشه در حالت انكار كردن باقي مي مانيد. اگر 
زماني همسرتان زندگي را براي شما به جهنم تبديل كرده، 
مانند يك مرد مسئله را صريح و ماليم به او بگوييد. اگر شما 
را دوست داشته باشد، درك خواهد كرد. هوا را پاك كنيد و 

به شكنجه شدن خود پايان دهيد. 
 با چشمان باز ازدواج كنيد و صبورانه 

ادامه دهيد
براي ازدواج، به سراغ كس��ي نرويد كه با 
شما سازگار و هم نظر نيست يا براي ازدواج 
آماده نيست. هرگز در ازدواج عجله نكنيد. ازدواج يك تعهد 
طوالني مدت است و برخي از مردان بدون اينكه فكر كنند 
و تمام ابعاد را در نظر بگيرند، در م��ورد آن تصميم گيري 
اشتباه مي كنند. زن و مردي كه با يكديگر سازگاري و تفاهم 
نداشته باشند، پس از ازدواج هم اين مسئله را با خود همراه 
خواهند داشت. عدم تفاهم و ناسازگاري موضوعي نيست 
كه به بعد موكول كنيم و به اين اميد باشيم كه بعداً درست 
مي شود. اگر زن قبل از ازدواج فردي سلطه گر، برتري جو و 
خواهان كنترل همه چيز باشد و حرف حرف خودش باشد، 
بدون شك اين خلق و خو را با خود به زندگي مشترك تان 
وارد خواهد كرد. پس از ازدواج جادويي اتفاق نمي افتد. هر 

دختري كه با او مالقات كنيد، سوژه مناسبي براي ازدواج 
نيس��ت. برخي از دختران هنوز به قدر كافي براي تشكيل 
يك زندگي دو نفره يا مادر ش��دن بالغ نشده اند. آنها هنوز 
جوان هستند و نمي دانند وارد چه نوع زندگي مي شوند و 
ممكن است از ازدواج با شما پشيمان شده و بخواهند به اين 
وضعيت خاتمه دهند. وقتي مي خواهيد با دختري ازدواج 
كنيد، بايد حداكثر شناخت و شفافيت وجود داشته باشد. 
اگر قصد داريد با يك زن افسرده ازدواج كنيد، به اين اميد كه 
بعد از ازدواج با رفتار و سياست خود اين حالت را در او برطرف 
مي كنيد، بدانيد به استقبال خطر بزرگي مي رويد. چنانچه 
انتخابتان اشتباه باشد، يك چيز مطمئناً اتفاق مي افتد؛ تنها 
نتيجه نهايي شكست خواهد بود. واقع بين و منطقي باشيد 
و اجازه ندهيد نيروي قدرتمند و مقاومت ناپذير عش��ق بر 
قضاوت و تعقل شما س��ايه بيفكند. اين يك تصميم آسان 
نيست، بنابراين به قدر كافي در مورد آن فكر كنيد. ازدواج 
مستلزم اين است كه زن و شوهر هر روز سخت تالش كنند 
و بسياري از عيب ها را ناديده بگيرند و با قاطعيت و مصمم در 
زندگي پيش بروند تا اجازه ندهند عشق بين آنها بميرد. بعد 

از ازدواج، روي نقاط ضعف هم با حسن نيت كار كنيد. 
غرور و خودخواهي را كنار بگذاريد

از خام��وش مان��دن خ��ودداري كنيد. 
س��كوت يكي از بدترين كارهايي اس��ت 
كه در زندگي زناش��ويي انجام مي شود. 
اگر موضوعي، گله مندي يا نكت��ه اي را درون خود مخفي 
نگه داريد، مثل يك لنگر عمل مي كند و شما را در ورطه اي 
بسيار عميق فرو مي برد و همان جا نگه مي دارد كه خروج 
از آن براي شما دشوار خواهد بود. اگر با شريك زندگي خود 
مشاجره داش��ته ايد، به جاي دوري كردن و عدم پاسخگو 
بودن، بايد در مورد آن گفت وگو كني��د. ارتباطات و نحوه 

ارتباط گيري در يك رابطه به ويژه رابطه زناش��ويي بسيار 
مهم اس��ت. وقتي زوجي��ن از صحبت كردن ب��ا يكديگر 
خودداري كنند، شكاف و فاصله بين آنها شروع به بزرگ تر 
شدن مي كند و به جايي مي رسد كه شركاي زندگي براي 
هم مثل دو غريبه مي ش��وند. مس��ائل را به حال خود رها 
نكنيد و هيچ چيز را بدون صحبت باقي نگذاريد. صميميت 
عاطفي بسيار مهم است و تنها در صورت برقراري ارتباط 
روحي رواني با ش��ريك زندگي خود مي ت��وان آن را حفظ 
كرد. برخي از مردان از نظر عاطفي خشك و سرد هستند. 
آنها صحبت نمي كنند و چيزهاي بي خودي در ذهن شان 
تصور مي كنند. گم��ان مي كنند كس��ي نمي تواند به آنها 
كمك كند. همان طور كه عمر ازدواج شان بيشتر مي شود، 
توانايي همسران خود را براي خوشحال كردنشان دست كم 
مي گيرند. طبيعي است كه زوجين شور و شوقي را كه در 
ابتداي ازدواج داشتند، نداش��ته باشند؛ ليكن اين موضوع 
نبايد مانعي براي س��كوت و صحبت نكردن با همسرشان 
باشد. يك مرد بايد در مورد روياهاي خود با زنش صحبت 
كند و به او بگويد آينده اي را مي بيند كه همسرش در آن، 
بخش جدايي ناپذيري از زندگي او خواهد بود. حتي از ابراز 
جزئيات كوچك خ��ودداري نكنيد. اجازه دهيد ش��ريك 
زندگي تان آنها را بداند تا عش��ق بين ش��ما هرچه قوي تر 
شود. دائم همس��ر خود را داوري نكنيد. وقتي بيش از حد 
درباره ديگران داوري كنيد يا انتظار داشته باشيد آنها خود 
را اصالح كنند يا شما آنها را اصالح كنيد، طرف مقابل را از 
خود زده مي كنيد. زنان موجودات بسيار حساسي هستند. 
بعضي اوقات مشكالتي دارند، اما دوست دارند كسي به آنها 
گوش كند. آنها جواب نمي خواهند. آنها فقط مي خواهند 
كسي در اين زمان هاي س��خت با آنها و در كنارشان باشد 
تا زماني كه راه حلي پيدا ش��ود. اگر يك مرد همس��رش را 
همواره تحت فشار قرار دهد يا دائم نظرات خودش را به او 
تحميل كند، او را به تصميم گيري يا قضاوت از روي اجبار 
سوق مي دهد و اين كار آزادي و اعتماد به نفس زن را از او 
مي گيرد. زن احساس استقالل كمتر و ناامني خواهد كرد. 
احساس مي كند كس��ي دارد آزادي اش را سلب مي كند و 
آزادي و استقالل رأي او به نوعي در محاصره و محدوديت 
قرار دارد. هيچ كدام از ما كامل نيستيم. همه ما حس ناامني 
و ترس هاي خود را داريم و ازدواج يعني سازش و مصالحه. 
يعني بدون قيد و شرط دوست داشتن فردي ديگر. مردها 
فقط به اين دليل كه خود را تحت فشار اجتماعي مي بينند، 
تمايل به قضاوت و داوري دارند. اگر از همسر شما اشتباهي 
سرزد، مي توانيد به او توصيه كنيد كه مسئله را حل كند، اما 
نمي توانيد او را مجبور به اين كار كنيد. از گفتن يك »حق با 
توست« يا »معذرت مي خواهم« دريغ نكنيد. همه ازدواج ها 
دعوا و مشاجره دارند، ولي موضوع مهم و تعيين كننده آن 
است كه حد و حدود را تعيين كنيد تا مشاجره و جر و بحث 
از كنترل شما خيلي خارج نشود. بايد از خودتان سؤال كنيد 
كه پي��روزي در بحث و جدل مهم تر از ازدواج شماس��ت؟ 
بعضي اوقات، خروج و دور شدن از يك جر و بحث مي تواند 
عش��ق فيمابين را قوي تر كند. مي تواند پيوند دو جانبه را 
تقويت كند. اگر فقط با گفتن »متاسفم« مي توانيد به يك 
درگيري خاتمه دهيد، نبايد اجازه دهيد مشكل كش پيدا 
كند و در آن صورت ارج و قرب شما هم حفظ خواهد شد. 
اگر زني كه شريك زندگي تان است، شما را دوست داشته 
باشد، مراقب است كاري از او سرنزند كه خدشه اي به عزت 
نفس و خودباوري ش��ما وارد ش��ود. يك معذرت خواهي 
ساده به معناي اين است كه شما حاضر هستيد هر كاري را 
براي زنده نگه داشتن و دوام ازدواج تان انجام دهيد. برخي 
مردان فكر مي كنند اگر عذرخواهي كنند، به غرور آنها لطمه 
مي خورد، اما با اين كار همسرتان مي فهمد شوهري دارد كه 

مي تواند همه مشكالت را در كنار او حل كند. 
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سبك ازدواج

   مرضيه باميري 
امروز داش��تم دفتر خاطراتم را ورق مي زدم. يك 
جاي دفتر، ذهنم را درگير كرد و ميخ آن صفحه 
شدم. عادت داشتم آرزوهايم را روي كاغذ بياورم. 
اينطوري ذهنم خالي و اعصابم آرام تر مي شد. مال 
قبل بود، وقتي كه با او دعوا داش��تم. تندخو شده 
بود. پا به خانه كه مي گذاشت بهانه هايش شروع 
مي شد. چرا شام شور اس��ت، چرا ديوار كج است، 
چرا بچه ها فالنند؟ به خيال زن همس��ايه مان كه 
عاقله زني بود حتماً طلسمش كرده بودند. شايد 
هم چشم خورده بوديم. كس��ي چه مي داند! ولي 
سحر هم كه باطل كرديم اوضاع فرقي نكرد. شايد 
موي گربه را اشتباهي خاك كرده بوديم يا شايد 
اسپندش قاطي داشته كه اثري نكرد! به هر حال 
من ماندم و يك شوي بدخلق و شيشه عمري كه 
دلم مي خواست بشكند و از اين نكبتي كه دچار 
شدم خالصي يابم. يك شب بدجور دلم شكست. از 
ته دل نفرينش كردم. اشك روي گل هاي پيراهنم 
غلت مي خورد و آرام سر مي خورد پايين كه يكهو 
دلم لرزيد. گفتم آرزو مي كنم بميري. آن هم يك 
طوري كه هيچ كس نيايد باالي سرت. طفلكي از 
مردن مي ترسيد. مخصوصاً از سراشيبي قبر. من 
هم با همان ترساندمش. از نفرينم مي ترسيد. فردا 
كه رسيد خانه يكراست آمد سراغم. مي خواست 
منت كش��ي كند. نمي دانم از نفرين ترسيده بود 
يا دل��ش برايم س��وخته بود. بخش��يدمش مثل 
هزار باري كه خ��ام زبان بازي بچگانه اش ش��دم 
و بخش��يدم. هر چه باش��د مرد خانه ام بود. سايه 
س��ر و باباي بچه هايم. هر وقت ص��داي پايش را 
مي شنيدند خودشان را در آغوشش مي انداختند 
و با شيرين زباني ازش چيزي مي خواستند. او هم 
اگر سرِ  كيف بود نه نمي آورد و نازشان را مي كشيد. 
دو سه ماهي بود اوضاع مان خوب شده بود. كمتر 

غر مي زد و بهانه نمي گرفت. من هم بيشتر محبت 
مي كردم و چاي هاي بعد از شامش را مهربان تر با 
چند تكه نقل مي دادم. يك روز آمد خانه. سرفه اي 
زد و شروع كرد هذيان گفتن. دست و پايم را گم 
كردم. از رنگي كه مثل گچ بود ترس��يدم. بدنش 
داغ بود و دستش بي جان. به هر جان كندني بود 
خودم را كنترل كردم و زنگ زدم اورژانس. تا اآمد و 
ديدش، گفت شوهر شما مشكوك به كروناست و 
بايد سريع به بيمارستان منتقل شود. نمي دانستم 
چه كنم. چادر سر كردم و خودم را به در آمبوالنس 
كوبيدم تا بگذارند همراهش بروم، ولي نگذاشتند. 
مي گفتند خطرناك است و اين جور بيمارها همراه 
الزم ندارند. من چه مي دانستم؟! تا حاال كسي را در 
آمبوالنس بدرقه نكرده بودم. وقتي مادرم در جواني 
سكته كرد و در همان خانه تمام كرد پدرم زنگ زد 
اورژانس و آمدند او را بردند. چه مي دانستم كرونا 
با سكته فرق دارد. اصاًل اين ويروس يكهو از كجا 
س��ر و كله اش در زندگي مان پيدا شده بود؟ چرا 
حاال كه هم��ه چيز خوب بود و من داش��تم رنگ 
آرامش به خود و زندگي ام مي دي��دم. حاال چرا ؟ 
اين روزها كارم شده جلوي قاب عكسش بنشينم 
و دور از چش��م بچه ها از ته دل گريه كنم. تا حاال 
اينجوري به دوست داش��تنش فكر نكرده بودم. 
ش��ايد هم ترس تنهايي بود كه غمگينم مي كرد. 
حاال نشسته ام كنار دفتر خاطرات و روزهاي تلخي 
كه آرزوي مرگش را مي كردم مرور مي كنم. دلم 
مي خواهد زنگ بزنند و بگويند شوهرت به هوش 
آمده. تا صبح چش��م به راه مي مان��م. جان من و 
زندگي ام به اين خبر بسته است. در دفتر برايش 
مي نويسم نفرينم را پس گرفتم برگرد! خدا كند 
صدايم را بش��نود، اين بار س��رتق بازي در نياورد 
و روي دنده لج نيفتد. خان��ه بدون غرولندهاي او 

سوت و كور است.

  حامد جمالي
عده اي از م��ا زندگي م��ان را بر مبن��اي برخي 
تفكرهاي بي پايه و اس��اس بنا كرده ايم، غافل از 
اينكه خيلي از اين تفكرها نه ريشه عقالني دارند 
و نه ريشه ديني. معلوم هم نيست بر چه اساسي 
رواج يافته اند. يكي از اين تفكرها كه خيلي هم در 
جامعه رواج دارد، اين اس��ت كه مي شنويم عقد 
پسر عمو و دختر عمو در آس��مان ها بسته شده 
است. دو برادر اگر بچه هايش��ان جنس مخالف 
هم باش��ند از همان كودكي برايش��ان تصميم 
مي گيرند كه اينها بزرگ شدند حتماً به عقد هم 
درآيند! واقعاً اين چه فرهنگ و طرز فكري است؟ 
با كدام منطق اين گونه تصميم ها را مي گيريد؟ 
چرا براي فرزندتان ارزش قائل نمي شويد؟ كدام 
بار از فرزندتان پرس��يديد كه دخترم! يا پسرم! 
دوس��ت داري با خانواده عمويت وصلت داشته 
باش��ي؟ به آنها فرصت فكر كردن بدهيم. شايد 
دلش��ان جايي ديگر گير بود، اما مي بينيم اكثراً 
پدر و مادرهاي هر دو خانواده فاميل مي گويند، 
مي برند، مي دوزند، دلي��ل مي آورند و نهايتاً هم 
خودش��ان براي يك عمر زندگي اي��ن دو جوان 
)پسر عمو و دختر عمو( تصميم مي گيرند. جالب 
اس��ت. اگر فرزندش��ان هم راضي به اين وصلت 
نباش��د در موضعي دلس��وزانه مي گويند: »چه 
كس��ي بهتر از عمويت را س��راغ داري؟ او كه از 
من برايت دلس��وزتر و مهربان تر است! چرا پاي 
غريبه ها را به خانه مان باز مي كني؟«. باور كنيد 
موردهاي زي��ادي بوده كه پس��ر هيچ عالقه اي 
به دختر عمويش نداش��ته ي��ا برعكس. فقط در 
معذورات خانوادگي گير كرده اند. حرف يك عمر 
زندگي است. كفش نيست كه اگر به هم نيامدند، 
آن را تعويض كند. ياس��ر از دوس��تان قديمي ام 

كه كاماًل خانواده اش را هم مي شناس��م، همين 
اتفاق برايش افتاد. وقتي سه سال بيشتر نداشت 
دختر عمويش به دنيا آم��د و از همان موقع در 
گوش ياسر خواندند كه اين دختر را برايت نشان 
مي كنيم تا اينكه موقع ازدواج شان فرا رسيد. هر 
خواس��تگاري براي دختر عمويش مي آمد آن را 
رد مي كردند و مي گفتند: »او نش��ان شده پسر 
عمويش است!«. غافل از اينكه ياسر عالقه اي به 
دختر عمويش نداشت و از خلقيات و روحيات او 
باخبر بود و مي دانست توان و امكان زندگي كردن 
با او را ندارد. در جريان بودم حتي چند باري هم 
با خانواده اش بر س��ر اين موضوع درگير شد، اما 
پدرش اصرار داش��د اين وصلت بايد س��ر بگيرد 
تا اينكه بعد از مدتي راض��ي اش كردند تا ازدواج 
كند. بعد از ازدواج شان اختالف با دختر عمويش 
نمايان شد و دعواها باال گرفت تا اينكه يك سال 
بيشتر طول نكشيد كه اين دو از هم جدا شدند. 
آن هم با چه تفرقه و بلبش��ويي ك��ه بين اين دو 
خانواده اتفاق افتاده بود. االن ياسر مانده و قسط 
مهريه و حسرت خوشبختي و زندگي مشترك 
س��الم! واقعاً ارزشش را داش��ت؟ مثاًل خواستيد 
رابطه فاميلي تان بهتر شود، اما همه چيز را خراب 
كرديد. اين فقط يك طرف قضيه است. شما در 
نظر بگيريد كه آزمايش ژنتيكي كه قبل از عقد 
مي گيرند مثبت باشد. چراكه در اكثر ازدواج هاي 
فاميلي اين مش��كل وجود دارد، اما ديده ايم كه 
عده اي باز با اين مش��كل هم حاضر نيس��تند از 
وصلت فاميلي دست بكشند. شما بگوييد بچه اي 
كه مي خواهد از آنها متولد شود چه گناهي كرده 
اس��ت .ازدواج فاميلي يك اشتباه است. هرچند 
موارد موفق هم وجود دارد، اما افراد ناموفق بيشتر 

در آن به چشم مي خورند. 

دفتر خاطرات

سنت هاي بي اساس را كنار بگذاريم

حرفِ يك عمر زندگي است!

سبك ارتباط

مردانه و صبورانه مشكالت زندگي مشترك را حل كنيد!
   احمد كريم زاده آقاعلي

ازدواج يك پيوند مقدس اس�ت، ام�ا برخي آن را خيل�ي كم اهميت 
مي پندارند؛ ش�ما يكي از اين اف�راد نباش�يد. ازدواج عقد و پيوندي 
منحصر به فرد بين دو انسان است كه گسسته شدن آن بسيار سخت 
است. گويا در حال دعا و راز و نياز هس�تيد و دلتان نمي آيد ارتباط و 
حالت روحاني برقرار ش�ده را به هيچ عنوان قطع كنيد. ش�ما هرگز 
نمي توانيد پيش بيني كنيد چ�ه وقت زندگي زناش�ويي دچار فراز و 
نشيب يا مشكل دار خواهد ش�د. با اين حال، همانطور كه الگوهايي 

براي تقويت و دوام اين پيوند وج�ود دارد، الگوهاي رفتاري هم براي 
تخريب آن وجود دارد. اين مقاله به طور اخص قصد مقصر جلوه دادن 
آقايان را ندارد و هدف آن است كه برخي اشتباهات شوهران كه منجر 
به آسيب رساندن به پيوند مقدس ازدواج مي شود را برجسته كرده و 

به آنها گوشزد كند. 
گاهي اوقات خانم ها هم به اندازه شوهران شان در عدم موفقيت يك 
پيوند ازدواج و واگراش�دن خانواده خود نقش دارن�د. همه بايد اين 
نكته را به ياد داشته باشند كه ازدواج صرفًا موضوع عشق و عاشقي 

نيست؛ بلكه بيشتر يك انتخاب است. ما تصميم مي گيريم و يك نفر 
را انتخاب مي كنيم تا زندگي خود را با تمام پستي و بلندي هاي آن با 
او شريك و سهيم ش�ويم. ما تصميم مي گيريم ش�ادي خود را فداي 
ش�ريك زندگي خود كنيم. اين فقط از بابت عش�ق و عالقه نيس�ت. 
عشق ضرورت است، اما تنها مؤلفه ضروري نيست. خوب، حاال بياييد 
درباره رفتار هاي خطرناك برخي شوهران كه منتهي به سست شدن 
اين پيوند يا دلس�ردي ش�ريك زندگي كه خودمان انتخاب كرديم، 

مي شود صحبت كنيم.

زن�ان، مرداني ك�ه با بچه ه�ا خوش رفتار 
هستند را دوست دارند. هرگز روز تولد او و 
تاريخ ازدواج تان را فراموش نكنيد تا مبادا 
بعداً شرمنده يا دس�تپاچه بشويد. كاري 
كنيد حتي پس از گذشت سال ها، تولد او 
برايش روزي به ياد ماندني باشد.  روز را با 
او بگذرانيد، برايش وقت بگذاريد و براي 
چند ساعت هم شده صرفاً به او توجه كنيد

اهميت ندادن به همسر، او را دچار احساس عدم 
امنيت مي كند. ذهن زنان بس�يار پيچيده است. 
آنها حتي به جزئيات كم اهميت فرد مورد عالقه 
خود توجه مي كنند. آنها هر حركت شوهرش�ان 
را به وي�ژه در ماه ه�اي اول ازدواج زير نظر دارند 
چون ب�ه همسرش�ان بس�يار متعهد هس�تند. 
وقتي مردي ب�ه زن خود كم توجه�ي كند و خود 
را صرفًا درگير مس�ائل ضروري ي�ا غيرضروري 
روزم�ره كن�د زن احس�اس ن�ا امن�ي مي كن�د

مرور برخي اشتباهات مردانه كه به زندگي زناشويي آسيب مي زند 


